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Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu przekazania Raportu rocznego za 2018 rok. 
Równocześnie Zarząd Spółki wskazuje nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2018 rok, na dzień 28 czerwca 
2019 roku z równoczesnym zastrzeżeniem, że Spółka po uprzednim komunikacie może opublikować 
sprawozdanie finansowe w terminie wcześniejszym niż deklarowany. 

Tym samym pierwotne terminy przekazania raportów okresowych wskazane przez Zarząd w Raporcie bieżącym 
numer 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku zmienione w Raporcie bieżącym numer 17/2019 z dnia 30 kwietnia 
2019 r. ulegają dalszej zmianie.

Poniżej Zarząd RESBUD SE przekazuje szczegółowe uzasadnienie powodów zaistniałego stanu rzeczy. 
W raporcie bieżącym nr 17/2019 Zarząd poinformował, iż powodem przesunięcia publikacji raportu rocznego za 
2018 rok są kwestie organizacyjne, związane z przeniesieniem siedziby spółki z Polski do Estonii - co miało 
miejsce w dniu 30 listopada 2018r. Wynika z tego konieczność wprowadzenia zmian w obszarze 
sprawozdawczości finansowej i rachunkowej w Spółce.

W dniu 28 marca 2019 roku powołany został nowy Zarząd Spółki. Nowy Zarząd Spółki podjął działania zmierzające 
do zmiany sposobu organizacji pracy Spółki w przedmiocie obligatoryjnej sprawozdawczości rachunkowej i 
finansowej, ponadto Zarząd pracujący w nowym składzie rozpoczął prace związane ze sporządzeniem 
sprawozdania za 2018 rok.

Wybór audytora uprawnionego do badania ksiąg rachunkowych Spółki nastąpił w dniu 17 maja 2019r. w czasie 
NWZA zwołanego na dzień 9 maja 2019 r. z przerwą ogłoszoną do dnia 17 maja 2019 r. NWZA wybrało firmę 
Lahendused Pluss KV OÜ, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego 
Resbud SE za rok 2018 i 2019 oraz dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019. 

Zarząd Spółki osiągnął porozumienie z Lahendused Pluss KV OÜ na badanie sprawozdania finansowego 
Resbud SE za rok 2018 oraz 2019 oraz przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
2018 oraz 2019. 

Równocześnie Zarząd Spółki osiągnął porozumienie z dotychczasowym audytorem Spółki – firmą „Marcin 
Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia” na prowadzenie prac wspomagających pracę estońskiego audytora. 
Z uwagi na fakt, iż harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego w 
Polsce i w Estonii wykracza poza deklarowany uprzednio przez Spółkę termin na publikację sprawozdania 
finansowego, Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu publikacji sprawozdania finansowego do czasu 
ukończenia prac przez audytorów i przedstawieniu raportu z badania sprawozdania finansowego oraz oceny 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku ukończenia prac przed awizowanym powyżej dniem 
publikacji sprawozdania finansowego dokona wcześniejszej publikacji, po uprzednim zawiadomieniu 
akcjonariuszy. 

[English version]

The Management Board of Resbud SE, based in Tallinn, Estonia, pass the information related to the change in 
the term for the publishing of Annual Financial Report for 2018. At the same time, the Company's Management 
Board indicates a new date for publication of Annual Financial Report for 2018 year on 28 June 2019, 
simultaneously Management Board informs that financial report might be published prior in relation to 
abovementioned declared date.
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Thus, the original deadline for the publishing of the periodic reports indicated by the Management Board in the 
current report number 3/2019 of 28 January 2019, as amended in the current reporting number 17/2019 of 30 April 
2019r. has been changed.

The Management Board of RESBUD SE provide detailed justification of the reasons for explanation of the 
situation.

In the Report no 17/2019, the Management Board reported that the reason for the postponement of the publication 
of the annual report for 2018 are the organizational issues related to the relocation of the company's headquarters 
from Poland to Estonia, which took place on 30 November 2018. This is due to the need to amend the financial 
and accounting reporting area of the company.

On 28 March 2019, a new company’s Management Board was appointed. The new Management Board of the 
company has taken steps to change the organization of the company's work on accounting and financial reporting 
area, moreover with the preparation of Annual Financial Report for 2018.

The choice of an auditor entitled to examine the company's financial statement was made on May 17 2019, during 
at the time of the ESM convened on May 9 2019, after a break announced until May 17 2019. 
During those ESM shareholders choose Lahendused PLUSS KV OÜ as an audit firm to conduct an examination 
of Resbud SE financial statements for the year 2018 and 2019 and to evaluate the company's annual accounts for 
the year 2018 and 2019.

The Management Board reached an agreement with Lahendused Pluss KV OÜ to examine the Financial 
Statements of Resbud SE for the year 2018 and 2019 and to submit an assessment of the annual accounts 
shelves for the year 2018 and 2019.

At the same time, the Management Board reached an agreement with the company’s previous auditor - the 
company "Marcin Grzywacz Audit Advisory Training" for conducting work supporting the work of Estonian auditor.
Due to the fact that the schedule of work relating to the examination of the financial statements in Poland and 
Estonia goes beyond the timetable declared previously by the company for the publication of the Financial 
Statement, and due to that fact the company's Management Board decided to delay the publication of the Financial 
Statements until the auditors have completed their work and presented a report on the audit of the financial 
statements and an assessment of the annual accounts for the year 2018. 

At the same time, The Management Board informs that, if the work will be completed prior to the announced date 
of publication of the financial statements, Financial Report will be published earlier abovementioned previous 
publication date, after prior informing the shareholders.
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